
Naturområder – dari 
 

1 
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring – Tema morsmål – morsmal.no 

 مناطق طبیع 

وجود  اتی ح   ای است که در هوا ، خشکه و در یمنظومه شمس  یها ارهی از س یکی نی زم

 یم می تقس یمختلف یها ومی به با وسفری. باشوندی م دهی نام وسفریمکانها بنام با نی دارد.  ا

ها در  ومی خاص باشد. با می نبات ، باران و اقل یاست که دارا نی ها ساحهّ زم ومی شوند.  با

 .ابندی  یاز قاره ها گسترش م یاری بسو در  عی مناطق وس

 

  .خشکه است یها ومی از با یمتن درمورد برخ نی ا

 

 تندرا 

 نی زم ی. تنها قسمت تحتان باشدیبسته م خیدر تمام سال  نی است که زم یعی تندرا مناطق  وس

کانادا و  ه،ی . بخش اعظم تندرا در روسدی رو  یشود. در تندرا درخت نم یدر تابستان گرم م

 .آالسکا قرار دارند

 

 
Foto: Tundra i Nord-Russland (Adobe Stock, annatronova).
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 بیابان

 یرو  ابانی ب نی . سارا بزرگترباشدیم ادی ز گیمنطقه ّبزرگ، خشک با سنگ و ر کی  ابانی ب 

 است. نی زم

 
Foto: Saharaørkenen i Nord-Afrika (Shutterstock, Gaper). 

 
 

 ساوانا 

شده و مناطق گرم خشک را  ادی تان پراکنده بنام ساوانا خ غلف زار بزرگ و  و در

 .می توان یکرده م دای پ  قای بزرگ را در افر یساوانا ها نی شتری . ب ردی گیدربرم

 
Foto: Savanne (Adobe Stock, 25ehaag6). 
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  ستیپ )دشت وسیع بدون جنگل(

 زی حاصل خ  اریها بس پی ست یاری . خاک بسشودی به مناطق باز بدون جنگل گفته م پی ست 

 یکشاورز یدر جهان برا یاستپ  یاز چشم اندازها یعی، مناطق وس نی . بنا بر اباشدیم

 یم دای پ  یو جنوب یشمال  یکای ،امر ای ها در مناطق معتدل آس پیست  نی شود. ا یاستفاده م

.شوند

 

Foto: Steppelandskap i Tyrkia (Adobe Stock, Engin Korkmaz). 

 

 

 )استوائی( بارانی جنگل
 

 گستر استوائی منطقه در زمین گرد به که است سرسبز و بزرگ جنگل بارانی جنگل

  باشد. می  جنوبی امریکای در بارانی جنگل یکامازون   است. یافته 

 

Foto: Regnskog i Sørøst-Asia (Adobe Stock, quickshooting). 
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    کنید پیدا جواب درست را

 

 کامالً مشابهی دارند بارندگی و  حرارت ، درجهنباتی زندگی  که مناطق .1

  ؟نامیم می چه  را

  ث. تندرا      بایوسفر ب.   ها بایوم .الف

 

  

 گسترش یافته زمین دور استوائی نواحی در که سرسبز و  بزرگ جنگل یک .2

  ؟نامیم می چه ،است

  بارانی جنگل ث.     ب. تندرا    ستیپ .الف

 

 

  ؟نامیم می چه فراوان را ریگ و  سنگ با خشک و  بزرگ منطقه .3

 ساوانا ث.     ستیپ  ب.            بیابان .الف       
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